
HIGHLANDER



Co kdyby bylo možné mít vše? Nová Toyota Highlander je hybridní 
vůz nabízející to nejlepší z obou systémů pohonu. Má dost výkonu 
k rychlejší jízdě po dálnici, ale současně i nízké emise CO2 
k popojíždění v dopravních kolonách. Překvapí vás mimořádně 
snadnou ovladatelností a stejně dobře se vypořádá s náročným 
zdoláváním svahů jako s přesuny po městě. Aerodynamický design 
je jednoznačným stylistickým vyjádřením; na druhé straně je zde 
luxusní interiér schopný pohodlně uspokojit celou rodinu – včetně 
flexibilního úložného prostoru pro převoz jakéhokoli nákladu. 
Představte si vůz, který nezná kompromisy.
Přestavte si Toyotu Highlander.

BEZ KOMPROMISŮ. 
HYBRIDNĚ.
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Toyota Highlander nabízí mimořádně všestranný 
pohon 2,5 l Hybrid Dynamic Force. Zvolte si způsob 
jízdy prostřednictvím režimů NORMAL, ECO a SPORT 
se specifickým charakterem výkonu podle vaší 
momentální potřeby nebo nálady. Highlander vyčnívá 
nad obvyklý standard třídy a umožňuje přizpůsobit 
si a maximálně zefektivnit způsob cestování.

Bez ohledu na zvolený režim vás vždy potěší 
příjemným zrychlováním, výkonem a odezvou, 
jakožto i tichou a pohodlnou jízdou.

HYBRIDNÍ POHON PRO KAŽDÝ DEN

PRO KAŽDOU VÝPRAVU. 
PRO KAŽDÉHO ŘIDIČE.

HYBRID

2,5 HYBRID 
DYNAMIC FORCE AWD‑I
Výkon 248 k
Spotřeba paliva* 6,6–7,1 l/100 km
Emise CO2* 149–160 g/km
Zrychlení 0–100 km/h 8,3 s

* V kombinovaném cyklu.
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Život je cesta neustálého objevování. Toyota Highlander 
je tím nejlepším společníkem na každé výpravě, 
ať již dlouho plánované nebo zcela spontánní. 
Neprozkoumané cesty chtějí být objeveny a neméně láká 
i náročný terén. Nový motor 2,5 litru Hybrid Dynamic 
Force má dost výkonu k tahání dvoutunových přívěsů. 
Inteligentní systém pohonu všech kol AWD‑i je připraven 
se automaticky zapojit v okamžiku, kdy je to zapotřebí – 
ať již při rozjezdu z místa nebo zdolávání kluzkých cest 
pokrytých sněhem a ledem. Aktivací dalšího zadního 
elektromotoru (nezávislého na hlavním) rozděluje hnací 
sílu na zadní kola, čímž zamezuje protáčení předních kol. 
Dokonce svými zásahy potlačuje nedotáčivost, a pomáhá 
tak Highlanderu bez obav projíždět záludné zatáčky.

CESTUJTE S HYBRIDEM. 
CESTUJTE ZPŮSOBEM, 
JAKÝ VÁM VYHOVUJE.
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CESTOVÁNÍ S HYBRIDEM
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Tajemství špičkového řemeslného zpracování spočívá 
v detailech; malých drobnostech, na kterých mnohdy 
záleží nejvíce. V kabině Toyoty Highlander to znamená 
luxusní kožená sedadla a pohodlí díky funkcím vyhřívání 
a klimatizování pro pohodlné cestování řidiče i zbytku 
posádky za každé situace. Zvýšený posez přináší řidiči 
lepší výhled na celou vozovku. Velký 12,3" displej 
multimediálního systému zobrazuje vše potřebné, 
od údajů navigace až po oblíbené playlisty, vždy snadno 
dostupné i během řízení. V závěru dne prozáří interiér 
modré ambientní osvětlení LED, abyste snadno 
našli vše potřebné. Toto je dokonalé spojení stylu 
a promyšleného přístupu.

STYLOVÉ CESTOVÁNÍ. 
POHODLÍ V KABINĚ.

INTERIÉR
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12,3" displej multimediálního systému
Ke snadnému připojení chytrých telefonů slouží 
technologie Apple CarPlay* a Android Auto™. 
Vše je snadno na dosah prostřednictvím 12,3" 
dotykového displeje multimediálního systému.

Bezdrátové nabíjení telefonů
K dobití telefonu na cestách stačí položit váš chytrý 
telefon na bezdrátovou nabíječku ve středovém panelu.

Telematické služby MyT
Toyota Connected společně s mobilní aplikací 
Toyota MyT představuje sadu komunikačních služeb 
zdarma určenou právě pro vás a váš automobil. 
Od této chvíle můžete pomocí chytrého telefonu 
komunikovat se svým vozem a dozvědět se více 
o jeho stavu, pozici, či dokonce spravovat příští cesty.

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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Inovace posouvají náš svět kupředu. 
Nová Toyota Highlander překypuje 
technologiemi, které nejen zvyšují 
vaši radost z jízdy, ale též skvěle 
zapadají do každodenního života. 
Jednoduše připojte svůj chytrý telefon 
a ovládejte pomocí 12,3" dotykového 
displeje vše potřebné, od hovorů 
až po oblíbené playlisty či navigaci. 
Mobilní aplikace MyT posouvá řízení 
na novou úroveň a radí, jak zlepšit jízdu 
s hybridním pohonem. Dokonce vám 
pomůže najít zaparkované vozidlo. 
S novou Toyotou Highlander máte vše 
potřebné pro vaši příští výpravu.

Vnitřní zpětné zrcátko s digitálním displejem 
2. generace
Obraz v reálném čase ze zadní kamery s vysokým 
rozlišením (namontované na zadním okně) 
zprostředkuje výhled bez překážek i za situací, 
kdy máte zavazadelník naložený až po střechu.

Head‑up displej a TFT displej
Sledujte užitečné informace zobrazované 
na head‑up displeji, od rychlosti po pokyny 
k odbočování. Již žádné odklánění zraku od vozovky.

INTERIÉR

PROPOJENÝ SVĚT. 
NA CESTÁCH STÁLE VE SPOJENÍ.
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Úspěch výpravy stejnou měrou záleží na cílovém místě 
jako společnících na cestě. A jsou‑li všichni spokojeni, 
lepší budou i zážitky z cestování. Toyota Highlander 
pohodlně a stylově převeze až sedm osob, jimž nabídne 
velkorysý prostor pro nohy na všech sedadlech 
s pozoruhodným výhledem přes panoramatické 
střešní okno, které zároveň evokuje pocit prostornosti 
v interiéru. Třízónová automatická klimatizace umožňuje 
nezávislé nastavení teploty pro sedadlo řidiče, 
spolujezdce a zadní pasažéry. Komfort v první a druhé 
řadě ještě zvyšuje vyhřívání sedadel. O zábavu po celou 
dobu cesty se postarají USB nabíjecí porty a prémiový 
audiosystém JBL s 11 reproduktory.

PROSTOR PRO SEDM. 
PROSTOR PRO ŽIVOT.
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KOMFORT

13



14



Interiér Toyoty Highlander se snadno přizpůsobí všemu, 
co potřebujete pobrat. I při plném obsazení sedmi 
osobami zbývá v kufru 241* litrů pro zavazadla 
všech pasažérů. Sklopením třetí řady vykouzlíte 
prostor o objemu 658 litrů. A sklopíte‑li i druhou řadu, 
získáte pro zavazadla úctyhodných 1909 litrů. 
Výklopnou záď automaticky otevřete mávnutím 
nohy pod zadním nárazníkem. A panoramatické 
střešní okno Skyview s elektricky ovládanou sluneční 
clonou vpustí dovnitř přesně tolik přirozeného světla, 
kolik si budete přát.

2 sedadla 1909 litrů

5 sedadel 658 litrů

7 sedadel 241* litrů

PROSTOR

Prostor
Highlander nabízí široké možnosti uspořádání sedadel 
podle momentálních potřeb a cíle výpravy.

VŠESTRANNÝ INTERIÉR. 
PESTRÝ ŽIVOT.

* Měřeno po roletu.
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Systém Toyota Safety Sense zahrnuje nejmodernější 
technologie pro předcházení nejčastějším typům 
dopravních nehod. Například předkolizní bezpečnostní 
systém zahrnuje varování před čelní srážkou, 
přednárazový brzdový asistent, nezávislý systém 
nouzového brzdění a nouzový asistent řízení 
ve prospěch snazšího ovládání vozidla v případě 
rizika nehody. Nedávná modernizace systému přinesla 
zvýšení bezpečnosti na křižovatkách díky nové funkci 
pro zmírňování rizika kolize na křižovatkách.
K vyššímu požitku z jízdy a jízdnímu pohodlí příspívá 
inteligentní adaptivní tempomat. Další funkce, 
jako např. asistent pro udržení v jízdním pruhu 
vč. upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy 
do řízení, pomáhají v jízdě uprostřed daného pruhu. 
Pro lepší přehled v noci také slouží automatické 
přepínání dálkových světel.

Panoramatický monitor (PVM)
Zvyšuje bezpečnost a usnadňuje parkování. 
Pomocí kombinovaného záběru ze čtveřice 
kamer vytváří prakticky dokonalé 3D zobrazení 
situace kolem vozidla v úhlu 360°. 
Výsledný obraz se přenáší na displej 
multimediálního systému Toyota Touch® 2.

Systém upozorňování na dopravu za vozem 
(RCTA) s automatickým brzděním
Umožňuje snadno a bezpečně vycouvat 
z parkovacího místa bez rizika srážky 
s vozidlem ve slepém úhlu výhledu. 
RCTA vás upozorní výstražným zvukem 
i pomocí blikajících kontrolek ve vnějších 
zpětných zrcátkách. V případě, že řidič 
nezačne včas brzdit sám, se automaticky 
aktivují brzdy s cílem hrozícímu střetu 
zcela zabránit, nebo alespoň zmírnit 
jeho následky.

Sledování slepého úhlu (BSM)
Slouží především k bezpečnějšímu 
přejíždění z pruhu do pruhu. Pokud senzory 
radaru v zadní části vozu rozpoznají jiný vůz 
jedoucí ve vedlejším pruhu nebo ve slepém 
úhlu výhledu, rozsvítí se varovná kontrolka 
v příslušném zpětném zrcátku. Pokud dáte 
znamení před změnou jízdního pruhu 
a ve vašem slepém úhlu výhledu se nachází 
jiné vozidlo, rozblikají se varovné ukazatele.

INTELIGENTNÍ JÍZDA. 
INTELIGENTNÍ BEZPEČNOST.
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BEZPEČNOST
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COMFORT

HLAVNÍ PRVKY
— 18" kola z lehkých slitin, tmavě šedé 

broušené povrchy (5 paprsků)
— Multiinformační displej 

v přístrojovém štítu 7"
— Kožený volant a kožená hlavice 

řadicí páky
— Dekor v horní části masky chladiče 

– stříbrný
— Přední sloupek – černý
— Protiblokovací systém brzd (ABS)
— Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
— Bezklíčové nastupování a startování 

tlačítkem Smart Entry & Start
— Sledování slepého úhlu (BSM)
— Bezdrátová nabíječka 

na smartphone
— 4 × USB konektor
— Zadní parkovací kamera 

s vodicími čarami
— Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
— Vyhřívání předních sedadel
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STUPEŇ VÝBAVY COMFORT

Čalounění a povrchové úpravy v interiéru
Čalounění sedadel syntetická kůže
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PRESTIGE

HLAVNÍ PRVKY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY COMFORT)
— 20" kola z lehkých slitin 

(5 trojitých paprsků)
— Přední a zadní parkovací senzory
— Sklopení zrcátka na straně 

spolujezdce při couvání
— Dynamické vodicí čáry na displeji 

zadní parkovací kamery
— Systém zabránění nárazu do překážky 

(ICS) senzory vpředu i vzadu
— Horní část masky chladiče – 

černý lak s chromovaným dekorem
— Bi‑LED přední světlomety
— Pádla řazení na volantu
— Paměťová funkce sedadla řidiče
— Elektricky nastavitelné sedadlo 

spolujezdce
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PAKET TECH
— Ventilovaná přední sedadla
— JBL prémiový soundsystém 

s 11 reproduktory
— Dotykový multimediální systém 

Toyota Touch® 2 (12,3" displej, 
USB, Bluetooth®)

— Toyota Touch® 2 s navigací Go 
včetně 3leté aktualizace (český jazyk)

— Apple CarPlay* a Android Auto™

Čalounění a povrchové úpravy v interiéru
Kombinace přírodní a syntetická kůže

STUPEŇ VÝBAVY PRESTIGE

*  Apple CarPlay je ochranná známka 
společnosti Apple Inc.
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EXECUTIVE

HLAVNÍ PRVKY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PRESTIGE)
— 20" kola z lehkých slitin, 

broušené povrchy (10 paprsků)
— Přední a zadní nárazník se stříbrným 

dekorem ve spodní části
— Otevíratelné střešní okno Skyview
— Panoramatický monitor (kamera 360°)
— Vnitřní zpětné zrcátko s digitálním 

displejem 2. generace
— Otevírání zavazadelníku 

pohybem nohy
— 12,3" displej multimediálního systému
— Head‑up displej (HUD)
— Vyhřívaná sedadla ve druhé řadě
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STUPEŇ VÝBAVY EXECUTIVE

Čalounění a povrchové úpravy v interiéru
Kombinace přírodní a syntetická kůže
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Střešní příčníky
Aerodynamické a uzamykatelné střešní příčníky 
snadno nasadíte na střešní ližiny vašeho Highlanderu. 
Můžete je kombinovat se širokou nabídkou 
dalšího příslušenství.

Nášlapy
Nášlapy zajišťují snadný přístup ke střešnímu 
příslušenství a zároveň dodávají vašemu vozidlu 
robustnější vzhled.

Ať vyznáváte jakýkoli životní styl, Toyota vždy 
dokáže nabídnout to správné příslušenství 
pro daný úkol. Každý prvek byl navržen tak, 
aby nejen dokonale fungoval, ale také skvěle 
ladil se vzhledem vašeho Highlanderu.

STYLOVÁ PŘEPRAVA.
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Střešní box na lyže – leskle černý
Velký objem a aerodynamický design, speciálně pro 
vaši zimní dovolenou ve sportovním duchu. 
Umožňuje otevírání z obou stran.

Nosič lyží a snowboardu
Nosič se snadným použitím, určený až pro 6 párů lyží 
nebo 2 snowboardy. Vaše vybavení bezpečně upevníte 
mezi 2 pryžovými profily.

Nosič jízdních kol
Bezpečný převoz jízdních kol na střeše vozu. 
Nosič se zámkem jízdního kola i samotného střešního 
nosiče můžete namontovat po obou stranách 
svého Highlanderu.

Odnímatelné tažné zařízení
Umožňuje naplno využívat mimořádnou tažnou 
kapacitu vozidla. Pokud tažné zařízení momentálně 
nepotřebujete, lze jej snadno demontovat.

Označení AWD‑i
Označení ke zkrášlení výklopné zádě.

Ochranná lišta zadního nárazníku
Ochranná lišta zadního nárazníku chrání lakování 
v prostoru kufru a zároveň je stylovým designovým 
doplňkem vašeho vozidla.

PŘIDEJTE VÝHODNÝ PAKET VÝBAVY

Paket Design zahrnuje boční nášlapy 
černo‑stříbrné, plastovou rohož zavazadlového 
prostoru a ochrannou lištu zadního nárazníku. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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OCHRANA A POHODLÍ ZÁROVEŇ.

Příslušenství Toyota na ochranu vašeho 
vozu je dokonalým útočným plánem, 
jak se vyhnout škrábancům a špíně. 
Váš Highlander stále jako nový.

O kompletní nabídce příslušenství 
se informujte na webových stránkách 
nebo u vašeho prodejce vozů Toyota.

Plastová rohož do zavazadlového prostoru
Rohož do zavazadlového prostoru dokonale pasuje do kufru 
vašeho Highlanderu, který ochrání před nečistotami, 
vylitou tekutinou nebo zabahněnými tlapkami. 
Její protiskluzový povrch také zabraňuje v posouvání 
zavazadel během jízdy.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Textilní koberce – Hybrid
Stylová ochrana podlahy v kabině vašeho vozu. 
Bezpečnostní úchyty drží koberec u řidiče pevně na místě.

... nebo použijte gumové rohože
Na ochranu i za těch nejnáročnějších podmínek. 
Odolné vůči nečistotám, bahnu i vodě.

Hliníkové prahové lišty – Hybrid
Hliníkové prahové lišty chrání lak na prazích dveří 
před škrábanci, odřeninami či známkami poškození 
a zároveň zkrášlují vaše vozidlo.

Ochranné boční lišty
K lepší ochraně bočních panelů karoserie Highlanderu 
spolehlivě poslouží boční lišty. Lišty sladěné 
s odstínem karoserie oceníte zejména na parkovištích. 
Stylové a efektivní.

Ochrana hran dveří
Chrání svislé hrany dveří před nárazy, které by mohly 
poškodit kov nebo lak dveří vašeho vozidla.

Ochranné fólie klik
Předchází drobným škrábancům laku v prostoru kolem 
klik dveří vašeho vozidla.

Horizontální síť zavazadlového prostoru
Zabraňuje rozkutálení malých předmětů v zavazadelníku 
během jízdy.

Textilní koberec do zavazadlového prostoru
Textilní koberec do zavazadlového prostoru zkrášluje 
a současně chrání dno prostoru pro zavazadla. 
Odolný a praktický koberec se snadno čistí.
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070 Bílá‑perleťová*

1G3 Šedá‑popelavá§

BARVY KAROSERIE.

Na prvním dojmu záleží – smělý 
design Toyoty Highlander 
je jednoznačným vyjádřením 
vašeho vkusu. Vybírejte z nabídky 
atraktivních perleťových nebo 
metalických laků, od rubínově 
červené až po temně modrou.

 * Perleťový / speciální lak.
 § Metalický lak.
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BARVY KAROSERIE

1J9 Stříbrná – ryzí § 218 Černá – klasická§ 4X9 Hnědá – kaštanová§

1K5 Modrá – kovová* 3T3 Červená – rubínová* 8X8 Modrá – temná§
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KOLA A ČALOUNĚNÍ.

Syntetická kůže
Standardně pro výbavu 
Comfort

Kombinace přírodní 
a syntetická kůže – černé
Standardně pro výbavu Prestige

Kombinace přírodní 
a syntetická kůže – černé
Standardně pro výbavu 
Executive

Kombinace přírodní 
a syntetická kůže – světlé
Standardně pro výbavu 
Executive

Kombinace přírodní 
a syntetická kůže – světlé
Standardně pro výbavu Prestige
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KOLA A ČALOUNĚNÍ

18" kola z lehkých slitin, tmavě šedé broušené povrchy 
(5 paprsků)
Standardně pro výbavu Comfort

20" kola z lehkých slitin 
(5 trojitých paprsků)
Standardně pro výbavu Prestige

20" kola z lehkých slitin, broušené povrchy 
(10 paprsků)
Standardně pro výbavu Executive
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TECHNICKÉ ÚDAJE.

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 se měří v řízeném prostředí za použití vzorového sériově vyráběného vozidla v souladu s požadavky nové metodiky měření WLTP dle nařízení 
komise (EU) 2017/1151 a příslušných novelizací. Pro konkrétní konfigurace vozidla se může spotřeba paliva a emise CO2 vypočítávat na základě objednané volitelné výbavy. 
Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 vašeho vozidla se mohou od naměřených nebo vypočtených hodnot lišit, neboť na spotřebu paliva a emise CO2 má vliv styl jízdy a další hlediska 
(jako např. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahuštění pneumatik, zatížení, počet cestujících apod.). 
Další informace k nové metodice měření WLTP najdete na stránkách: https://www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/feel/environment/worldwide‑harmonized‑light

EKOLOGICKÉ PARAMETRY
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force aut. převodovka e‑CVT AWD‑i

Spotřeba paliva (dle příslušné legislativy)

Kombinovaná (l/100 km) 6,6–7,1

Doporučená kvalita paliva Nejm. 95 oktanů

Objem palivové nádrže (litres) 65

Emise CO2 (dle příslušné legislativy)

Kombinovaná (l/100 km) 149–160

Výfukové emise (v souladu se směrnicí EU 715/2007 v novelizaci směrnice EU 2018/1832AP)

Norma Euro EURO 6

Oxid uhelnatý, CO (mg/km) 216,3

Uhlovodíky, THC (mg/km) 18,0

Uhlovodíky, NMHC (mg/km) 14,6

Oxidy dusíku, NOx (mg/km) 6,7

Pevné částice (mg/km) 0,24

Hladina hluku

Jedoucí vozidlo (dB(A)) 68,0

Stojící vozidlo (dB(A)/ot.min‑1) 71 / 2 500
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force aut. převodovka e‑CVT AWD‑i

Kódové označení motoru A25A‑FXS

Počet válců Řadový čtyřválec

Ventilové ústrojí DOHC 16V, VVT‑iE (sání), VVT‑i (výfuk)

Palivová soustava Vstřikování paliva

Zdvihový objem (cm³) 2487

Vrtání × zdvih (mm × mm) 87,5 × 103,48

Kompresní poměr 14,0:1

Maximální výkon (k) 188

Maximální výkon (kW/ot. min‑1) 140 / 6000

Maximální točivý moment (Nm/ot. min‑1) 239 / 4300–4500

Celkový výkon hybridní soustavy (k) 244

Celkový výkon hybridní soustavy (kW) 181

Elektromotor vpředu Baterie hybridního pohonu

Typ Synchr. motor s permanentním magnetem Typ NiMH

Maximální výkon (kW) 134 Jmenovité napětí (V) 288

Maximální točivý moment (Nm) 270 Kapacita baterie (Ah) 6,5

JÍZDNÍ VÝKONY
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force aut. převodovka e‑CVT AWD‑i

Maximální rychlost (km/h) 180

0–100 km/h (s) 8,3

ZAVĚŠENÍ KOL

Vpředu Vzpěry McPherson

Vzadu Dvojitá lichoběžníková ramena

BRZDY

Vpředu Odvětrávané kotouče, 2pístkové

Vzadu Odvětrávané kotouče, 1pístkové
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HMOTNOSTI A TAŽNÁ KAPACITA
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force aut. převodovka e‑CVT AWD‑i

Celková hmotnost jízdní soupravy (kg) 4670–4720

Pohotovostní hmotnost (kg) 2015–2130

Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2000

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 700

VNĚJŠÍ ROZMĚRY 5dv.

Délka karoserie (mm) 4966

Šířka karoserie (mm) 1930

Výška karoserie (mm) 1755

Rozchod kol vpředu (mm) 1659

Rozchod kol vzadu (mm) 1662

Převis vpředu (mm) 988

Převis vzadu (mm) 1128

Rozvor (mm) 2850

VNITŘNÍ ROZMĚRY 5dv.

Délka interiéru (mm) 2548

Šířka interiéru (mm) 1398

Výška interiéru (mm) 1190* / 1212

* S panoramatickým střešním oknem.

TECHNICKÉ ÚDAJE.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

2850 mm1128 mm 988 mm

17
55

 m
m

1662 mm 1659 mm

1930 mm 1930 mm4966 mm

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 5dv.

Objem zavazadlového prostoru (sklopená zadní sedadla; po okenní čáru) (litry) 838

Délka zavazadlového prostoru (5 nesklopených sedadel) (mm) 509

Celková výška zavazadlového prostoru (mm) 800

Délka zavazadlového prostoru (2 nesklopená sedadla) (mm) 1176

Objem zavazadlového prostoru podle VDA, po kryt zavazadelníku, 
nesklopená zadní sedadla (litry) 241

ŘÍZENÍ 5dv.

Poloměr otáčení – stopový (m) 11,4
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ÚKOL Č. 1
NULOVÉ EMISE CO2 NOVÝCH VOZIDEL
Do roku 2050 chceme snížit emise CO2 
produkované našimi vozidly o 90 % (ve srovnání 
s úrovní roku 2010). Za tímto účelem budeme 
podporovat vývoj nových vozidel s nulovými 
uhlíkovými emisemi a uděláme vše pro to, 
abychom zvýšili zájem o tato vozidla 
ze strany veřejnosti.

ÚKOL Č. 4
MINIMALIZACE A OPTIMALIZACE 
SPOTŘEBY VODY
S ohledem na snižování spotřeby vody 
jsme v našich výrobních závodech začali 
zachytávat dešťovou vodu. Rovněž jsme 
vyvinuli technologie čištění, abychom námi 
používanou vodu dokázali buďto znovu využít, 
nebo ji bezpečně vrátit do místního 
vodohospodářského systému.

ÚKOL Č. 5
ROZVOJ SPOLEČNOSTI A SYSTÉMŮ 
ZALOŽENÝCH NA RECYKLACI
Na úkolu recyklace materiálů pracujeme 
již 40 let s tím výsledkem, že 95 % materiálů 
z každé Toyoty Highlander lze nyní recyklovat 
a opakovaně využívat. Kromě toho nabízíme 
nové a pokrokové způsoby likvidace 
vozidel poté, co dojedou na konec své 
životní pouti.

ÚKOL Č. 2
NULOVÉ EMISE CO2 ZA CELÝ ŽIVOTNÍ 
CYKLUS VOZIDLA
Usilujeme o vznik řešení šetrnějších 
k životnímu prostředí – a poté je analyzujeme 
a vylepšujeme tak, abychom zajistili nejnižší 
možné dopady na životní prostředí v rámci 
celého životního cyklu vozidla*.

Toyota má snahu jít nad rámec 
nulových dopadů na životní prostředí 
a zanechat svět v lepším stavu 
než předtím. Za tímto účelem jsme 
definovali šest úkolů, které chceme 
splnit do roku 2050. Každý z nich 
přináší konkrétní problémy k vyřešení, 
nicméně jsme odhodláni dosáhnout 
pozitivního a trvale udržitelného 
dopadu na společnost i přírodu 
jako celek.

Další informace o programu Toyota 
Environmental Challenge naleznete na: 
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/
feel/environmental‑sustainability nebo 
se obraťte na místního prodejce vozů Toyota.

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná u našich osobních vozidel, 
byla posouzena a schválena ústavem TÜV Rheinland a obdržela certifikaci 
v souladu se standardy ISO14040/14044.

STRATEGICKÝ PLÁN TOYOTA 2050 
A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO CYKLU.
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ÚKOL Č. 6
ROZVOJ BUDOUCÍ SPOLEČNOSTI 
V HARMONII S PŘÍRODOU
S cílem zachovat či zlepšovat naši 
koexistenci se světem přírody pořádáme 
programy zalesňování a vysazování stromů, 
programy ozelenění měst a další 
ekologické aktivity, ať již v rámci našich 
vlastních provozů či jinde ve světě. Naším cílem 
je rozvoj společnosti, kterou charakterizuje 
harmonické soužití lidí s přírodou.

ÚKOL Č. 3
NULOVÉ EMISE CO2 VÝROBNÍHO ZÁVODU
S cílem snižovat uhlíkové emise v našich výrobních 
závodech se zaměřujeme na zdokonalování 
námi používaných technologií a přechod 
na alternativní zdroje energie. Jsme odhodláni 
zvyšovat energetickou efektivitu našich 
závodů a používat obnovitelné zdroje energie, 
jako je např. slunce nebo vítr, stejně tak jako 
energie s nízkou uhlíkovou stopou, např. z vodíku.

KOMPLEXNÍ ZÁRUKA
Na každý nový vůz Toyota se vztahuje 
tříletá záruka s omezením na 100 tis. km**, 
pokrývající veškeré výrobní vady***.

ZESÍLENÉ ZABEZPEČENÍ
Komplexní systém zabezpečení Toyota uspěl 
v pětiminutovém testu odolnosti proti odcizení 
v přísných zkouškách pojišťovacích ústavů.

TOYOTA EUROCARE
Vychutnejte si cestování s pocitem 
bezpečí díky bezplatné asistenční službě 
Toyota Eurocare ve 40 evropských zemích, 
poskytované po dobu 3 let.

ORIGINÁLNÍ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Prvky příslušenství Toyota navrhujeme 
a vyrábíme stejně pečlivě, kvalitně a pozorně 
jako samotná vozidla Toyota. Na veškeré prvky 
příslušenství zakoupené společně s vozidlem 
se vztahuje tříletá záruka**.

Další informace pro váš život bez obav naleznete na: www.toyota.cz/service‑and‑accessories

* O konkrétních podrobnostech servisního programu pro hybridní pohony Toyota se prosím informujte 
u svého prodejce vozů Toyota.  ** Detailní podmínky záruky vám sdělí místní prodejce.  
*** Součástí záruky je i doprava do nejbližšího autorizovaného servisního místa Toyota. Tříletá záruka 
na lak bez omezení počtu kilometrů pokrývá vady laku a povrchovou korozi v důsledku výrobních vad. 
Na každou novou Toyotu poskytujeme 12letou záruku na ochranu proti prorezivění karoserie 
(nevztahuje se na užitková vozidla) v důsledku výrobních vad (materiály a zpracování).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ŽIVOT BEZ OBAV

POCIT NAPROSTÉHO 
BEZPEČÍ S TOYOTOU.
ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PROGRAM PRO 
HYBRIDNÍ VOZY
Při pravidelných prohlídkách lze prodlužovat 
záruku na baterii hybridního pohonu až na 10 roků. 
Ostatní komponenty hybridního pohonu jsou kryty 
prodlouženou zárukou 5 let.*

KVALITNÍ SERVIS
Servisní prohlídku vaší Toyoty je nutné 
absolvovat nejméně jednou za 2 roky / každých 
30 tis. km (podle toho, co nastane dříve). 
Malá prohlídka vozu je předepsána každý rok 
nebo po ujetí 15 tis. km.

NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Všechny vozy Toyota jsou navrženy 
a vyrobeny tak, aby náklady na údržbu byly 
co nejnižší.

ORIGINÁLNÍ DÍLY
Váš vůz používá výhradně originální 
a schválené komponenty, které jsou zárukou 
typické kvality Toyota.

37





NOVÁ TOYOTA HIGHLANDER.
 VŠESTRANNÉ HYBRIDNÍ SUV.



NOVÝ HIGHLANDER
BEZ KOMPROMISŮ. HYBRIDNĚ.

www.toyota.czwww.toyota.cz

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době jeho publikování podle našeho nejlepšího vědomí správné. Jednotlivé specifikace a prvky výbavy uvedené v tomto dokumentu závisí na místních 
podmínkách a požadavcích, a mohou se proto v závislosti na modelech prodávaných ve vašem regionu lišit. Podrobnosti týkající se specifikací a prvků výbavy ve vašem regionu vám sdělí místní prodejce. 
Barva karoserie vozidla se může od fotografií vytištěných v této publikaci mírně lišit. Toyota Motor Europe si vyhrazuje právo změnit bez předchozího upozornění jakékoli podrobnosti specifikací a vybavení. 
© 2020 by Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). Bez předchozího písemného souhlasu Toyota Motor Europe je zakázáno kteroukoli část tohoto materiálu reprodukovat, a to v jakékoli podobě.
Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world‑of‑toyota/povinne‑udaje/pneumatiky. 
Detailní údaje o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/world‑of‑toyota/povinne‑udaje/emise. 
Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/service‑and‑accessories/my‑toyota/myt. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT 
se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.
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